Best Rolstoelpool
Gratis uitleenservice rolstoelen
U wilt een dagje uit met vrienden of familie, maar bent niet zo goed ter been. Op zo’n dag is een rolstoel heel erg
handig. Het is voor inwoners van Best mogelijk om voor maximaal één week gratis een rolstoel te lenen. Bij
Archipel Kanidas en Archipel Nazareth staan rolstoelen klaar!
Voor wie?
De leenrolstoel is bestemd voor inwoners van de gemeente Best die af en toe een rolstoel nodig hebben. U bent
dus niet volledig afhankelijk van een rolstoel, maar een uitstapje maken is te vermoeiend. Met een leenrolstoel
kunt u toch een middag winkelen of bijvoorbeeld een dagje op pad met de (klein)kinderen.
De service is niet bedoeld voor mensen met een tijdelijke beperking, zoals een gebroken been. Mensen die
tijdelijk een rolstoel nodig hebben voor een periode langer dan 7 dagen, maar niet langer dan 6 maanden
kunnen terecht bij een thuiszorgwinkel, bijvoorbeeld bij het servicepunt van Medipoint in buurthuis Kadans
(LEVgroep).
Als u door langdurige beperkingen (bijna) volledig afhankelijk bent van een rolstoel, dan kunt u een rolstoel
aanvragen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook hiervoor kunt u terecht in Bestwijzer of
online via wmomelding@gembest.nl.
Hoe gaat het in zijn werk?
Het is de bedoeling dat u vooraf een rolstoel reserveert. Hiervoor kunt u terecht bij de receptie van Kanidas of
Nazareth. U kunt een rolstoel voor maximaal één week lenen op vertoon van uw identiteitsbewijs. Bij het
ophalen dient u een gebruikersovereenkomst te tekenen.
Wat kost het?
Het lenen van een rolstoel is gratis. Als de rolstoel, zonder bericht, niet op de afgesproken datum wordt
ingeleverd, krijgt u een boete van € 15,00 per dag in rekening gebracht.
Waar kunt u terecht?
U kunt de rolstoel reserveren en ophalen bij de receptie van Archipel Nazareth in het centrum van Best,
Nazarethstraat 10. U kunt daar elke dag terecht van 9.00 u tot 18.00 u. Ook bij Archipel Kanidas aan de
Moleveste 1 zijn rolstoelen beschikbaar.
Contactgegevens
Archipel Nazareth is telefonisch te bereiken via (0499) 362 600 of per e-mail via nazareth@archipelzorggroep.nl
Archipel Kanidas is telefonisch te bereiken via (0499) 362 500 of via e-mail kanidas@archipelzorggroep.nl
Rolstoelauto huren?
Wist u dat u bij Kanidas ook een rolstoelauto kunt huren? De auto is heel comfortabel en biedt plaats voor nog
vier medepassagiers. De auto is per uur of per dagdeel te huur.

De rolstoelpool Best is een initiatief van de Gemeente Best in samenwerking met Archipel Kanidas; zorgcentrum en Ligtvoet; leverancier van
hulpmiddelen.

